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Inleiding 
Het jaarverslag betreft het boekjaar 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021. Dit boekjaar sluit aan op het schooljaar.  
  
Stichting Talent-Plan is een ANBI-stichting opgericht in april 2009 met het doel om scholieren en studenten bij te 
staan in hun studie. Het gaat met name om scholieren en studenten die een vorm van extra ondersteuning behoeven 
maar waarvan de ouders of zijzelf dat niet kunnen bekostigen. Door deze jongeren met de juiste begeleiding de 
mogelijkheid te bieden hun talenten te ontwikkelen, kunnen ze een volgende stap in hun onderwijstraject zetten. Wij 
focussen in het bijzonder maar niet uitsluitend op anderstalige leerlingen op Entree Colleges en Internationale Schakel 
Klassen en bieden bijlessen taal en rekenen aan. Wij financieren onze activiteiten uitsluitend met verworven fondsen 
van instellingen, vermogensfondsen, fundaties, goede doelen organisaties en andere donateurs. Wij werken zonder 
subsidie van de overheid. 
 
De Covid pandemie heeft ook dit schooljaar ingrijpende gevolgen gehad voor de samenleving, het onderwijs en ook 
onze activiteiten hebben ernstig te lijden gehad onder het Corona virus. Deze hebben vanaf maart 2020 op een laag 
pitje gestaan. Pas sinds kort komen “onze scholen” en locaties weer op gang en kunnen wij onze activiteiten weer 
geleidelijk oppakken.  
 
Doelstelling en beleid 2021-2022 
Stichting Talent-Plan heeft zich tot doel gesteld om 
jongeren, die zelf noch hun ouders in staat zijn 
huiswerkbegeleiding of een andere vorm van 
onderwijsbegeleiding te betalen, financieel te 
ondersteunen.  De stichting beschouwt zichzelf als een 
niche speler in het zogenaamde Aanvullend onderwijs 
(ook wel Schaduw onderwijs genoemd). 
 
De doelgroep bestaat uit scholieren en studenten met 
een leeftijd tussen de 12 en 20 jaar, die onderwijs 
volgen bij het Entree onderwijs, veelal in ROC’s 
(Startcolleges) en in een Internationale Schakel Klas 
(ISK).  
 
Stichting Talent-Plan hanteert het standpunt dat de 
doelgroep met de juiste ondersteuning een diploma kan 
halen en daarmee een goede start heeft voor het 
vervolgonderwijs dan wel een voorbereide entree heeft 
op de arbeidsmarkt.  
 
De wijze waarop de doelstelling wordt ingevuld, heeft 
als kenmerk dat wij vrijwel volledig inzetten op 
ondersteuning van groepen studenten op ROC's en 
ISK's. Deze inzet sluit goed aan op de wens om de ons 
toevertrouwde middelen (kosten) effectief aan te 
wenden en een zekere impact te hebben op de 
bestrijding van het onderwijstekort door aanbieding 
van aanvullend onderwijs. Individuele begeleiding 
voldoet niet meer aan deze criteria. 
 
De ondersteuning bestaat vrijwel geheel uit het 
entameren, regisseren en financieren van 
groepsgewijze bijlessen taal en rekenen op de 
schoollocatie of online via de school. Wij kopen de  
bijlesdocenten in voor inzet op “onze” scholen. De 
school verzorgt de planning, de roostering, de inzet 
van bijlesdocenten en de afstemming met de vak- en 
bijlesdocenten.  
 

 
 
 
De doelgroep bestaat voor een belangrijk deel uit 
anderstaligen met een migratieachtergrond.  
 
Wij gaan samenwerkingsovereenkomsten aan met de 
genoemde scholen in de grotere steden van ons land. In 
die samenwerkingsovereenkomsten wordt vooraf 
geregeld dat wij het project initiëren en in het eerste 
jaar voor 100% financieren, dat het tweede jaar de 
verhouding 50/50 wordt en dat het project door de 
school vanaf het derde jaar wordt ingebed in de eigen 
organisatie en op het eigen schoolbudget. Het project 
wordt dus “overgenomen” door de school en het 
bijlesprogramma wordt derhalve geborgd en 
verduurzaamd. In een enkel geval vindt deze borging 
door de school al eerder plaats. 
Individuele begeleiding van studenten behoort in 
beginsel niet meer tot onze activiteiten. Slechts bij 
hoge uitzondering kan het bestuur een aanvraag 
honoreren. 
 
Uitdaging en doelgroep 
Het Aanvullend onderwijs (Schaduw onderwijs) kent 
een grote groei. Deze groei, gesignaleerd in het rapport 
van het Ministerie OCW1 “De Staat van het Onderwijs 
2018 | Onderwijsverslag over 2016/2017” zet zich 
onverminderd door. Deze observatie wordt gemaakt in 
het licht van een toenemende segregatie in het 
onderwijs. De verschillen in onderwijskansen ontstaan 
onder andere door een verschil in verwachtingen, 
onderwijskwaliteit, werkhouding/motivatie en steun 
van thuis. Bij steun van thuis valt op dat de particuliere 
markt voor huiswerkbegeleiding, extra ondersteuning 
en toets training de afgelopen tien jaar sterk gegroeid 
is. In tien jaar tijd is zowel het aantal instituten als het 
bedrag dat ouders jaarlijks aan toets training uitgeven, 
sterk toegenomen. Een recente studie laat zien dat het 
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met name hoogopgeleide ouders zijn die extra 
onderwijs en ondersteuning voor hun kinderen 
inkopen. De jaarlijkse huishouduitgaven aan 
aanvullend onderwijs, inclusief het informele circuit, 
zijn gestegen van 26 miljoen in 1995 tot 284 miljoen in 
2018 (CBS, 2020). In vergelijking met andere landen is 
het aanvullend onderwijs in Nederland beperkt. In het 
BO volgt 1/4 van de leerlingen aanvullend onderwijs, 
in het VO is dat 1/3 en in het HO is dat 1/5. Grote 
aantallen derhalve. 

De onderwijsinspectie signaleert dat sommige 
leerlingen het geluk hebben op een bovengemiddelde 
school terecht te komen, al of niet omdat hun ouders in 
staat waren om doelbewust zo’n betere school te 
kiezen. En sommige leerlingen, binnen of buiten een 
gemiddelde groep, hebben ouders met voldoende geld 
en inzicht om aanvullend onderwijs in te kopen. 
Daardoor krijgt het onderwijs onbedoeld steeds meer 
kenmerken van een vrije markt, met alle kansen voor 
wie de weg kent, maar ook met de voorspelbare 
achterblijvers. Terwijl het reguliere onderwijs als 
publieke voorziening het schaduwonderwijs overbodig 
zou moeten maken.  

De toename in aanvullend onderwijs zet de 
kansengelijkheid verder onder druk. Niet alle ouders 
en studenten kunnen aanvullend onderwijs betalen. In 
het BO en VO volgen kinderen van hoger opgeleide 
ouders vaker betaald aanvullend onderwijs. In het VO 
laten rijkere ouders hun kinderen vaker deelnemen aan 
betaalde bijles, huiswerkbegeleiding en 
examentraining, en ze geven hier ook meer geld aan uit 
(Bisschop et al., 2019; Bisschop, Van den Berg, & Van 
der Ven, 2019). Deze patronen zijn niet uniek voor 
Nederland, ook uit internationaal onderzoek blijkt dat 
leerlingen van hoger opgeleide ouders of ouders met 
hogere inkomens vaker deelnemen aan aanvullend 
onderwijs. 

In het rapport Staat van het Onderwijs 2021 (Inspectie 
van het Onderwijs, Ministerie OCW) worden de 
volgende vormen van aanvullend onderwijs genoemd: 
1. bijles, 2. huiswerkbegeleiding, 3. examentraining, 4. 
extra ondersteuning bij specifieke leerbehoeften, 5. 
studie vaardighedentraining, 6. extra oefenen buiten 
schooltijd. 

De stichting Talent-Plan organiseert kosteloze 
bijlessen taal en rekenen voor groepen die daaraan 
behoefte hebben en speelt op deze manier een rol in de 
vormen 1, 4 en 6. Door onze financiële bijdrage en 
inzet van professionele onderwijskrachten wordt de 
kansen ongelijkheid verminderd.  

In het rapport van de Inspectie OCW wordt 
geconstateerd dat het waarschijnlijk is dat aanvullend 
onderwijs de schoolprestaties van leerlingen verbetert. 
Een recente meta-analyse van het internationale 
onderzoek laat bijvoorbeeld substantiële en consistente 

positieve effecten zien van bijlesprogramma’s op de 
schoolprestaties van leerlingen. Wel zijn er 
aanzienlijke verschillen tussen programma’s: 
programma’s die uitgevoerd worden door leraren zijn 
bijvoorbeeld effectiever dan programma’s door niet-
professionals of ouders (Nickow, Oreopoulos, & Quan, 
2020). Het is van belang dat kinderen van ouders die 
niet de mogelijkheid hebben om aanvullend onderwijs 
in te schakelen, hierdoor niet verder achteropraken.  

De Stichting prijst zich gelukkig met de vaststelling 
dat onze interventie tot verbeterde prestaties en 
verhoogd zelfvertrouwen van de leerlingen leidt 
hetgeen blijkt uit evaluatie door leerlingen en 
vakdocenten van de school en de ingehuurde 
bijlesdocenten. 
 
Activiteiten 2020-2021 
De Stichting heeft dit schooljaar haar activiteiten 
vrijwel volledig en uitsluitend gericht op de 
groepsgewijze ondersteuning op de diverse scholen te 
weten Entree onderwijs binnen ROC’s en op ISK’s. De 
Covid pandemie heeft er helaas toe geleid dat ons 
activiteitenniveau laag is geweest. 

1.De Internationale Schakel Klas (ISK) 

De aandacht en inzet gaan hierbij met name uit naar 
leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die in een 
asielprocedure zitten of inmiddels statushouder zijn. 
Deze jongeren verstaan, schrijven en/of spreken niet of 
nauwelijks Nederlands. Deze jongeren hebben een 
hardnekkige achterstand op taalgebied. Het ISK-
onderwijs richt zich op een doorstroom naar het 
vervolgonderwijs. Stichting Talent-Plan ondersteunt 
hen bij de voorbereiding naar het vervolgonderwijs 
door begeleiding in de vakken Nederlands en Rekenen. 
Het gaat daarbij altijd om entree onderwijs. Op de 
volgende locaties hebben wij in dit jaar 2020-2021 
ondersteuning georganiseerd: 

ISK ’s-Hertogenbosch (2e jaar)       16 studenten     
Project is in 2021 geborgd in de school 

ISK Tilburg                                      in opstart 

ISK ROC De Leijgraaf  Uden          8  studenten                                    

ISK Albeda College Rotterdam       in opstart 

De projecten in opstart hebben forse vertraging 
ondervonden vanwege de Covid-pandemie. 

De voortgang die de studenten maken, wordt gevolgd. 
Na afloop is er een evaluatiegesprek met de vak- en 
bijlesdocenten, projectleiding en studenten. Uit de 
evaluaties blijkt dat onze interventie tot substantieel 
hogere geslaagdencijfers leidt. 
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2. Entree onderwijsinstellingen  

In dit studiejaar 2020-2021 hebben wij op de volgende 
scholen bijlessen Rekenen en Nederlandse taal 
georganiseerd. 

Albeda College R’dam Entree            in opstart    

KW1C 1 Entree ‘s-Hertogenbosch    17  studenten   
Project is in 2021 geborgd in de school 

Dalton College Dordrecht                  16 studenten 

Zadkine Startcollege Rotterdam        15 studenten    
Project is in 2021 geborgd in de school 

De projecten in opstart hebben vanwege de Covid-
pandemie forse vertraging ondervonden. 

De voortgang die de studenten maken, wordt gevolgd. 
Na afloop is er een evaluatiegesprek met de vak- en 
bijlesdocenten, projectleiding en studenten. Uit de 
evaluaties blijkt dat onze interventie tot substantieel 
hogere geslaagdencijfers leidt. 

 

3.Van project naar borging in de schoolorganisatie 

De opzet van onze ondersteuning is steeds 
projectmatig. De stichting neemt het initiatief, houdt 
de regie van het bijlesprogramma en is de verbinding 
tussen de school en de bijles-leverancier. Daarbij 
ondersteunt de stichting de onderwijsinstelling voor 
enige jaren (in het algemeen 3 jaar met afnemende 
budgetparticipatie), en werkt er tegelijkertijd aan dat 
de onderwijsinstelling daarna aan het eind van jaar 3 
de leerondersteuning zonder interventie van Talent-
Plan zelfstandig kan voortzetten   en borgen inclusief 
de financiering met een eigen budget. Talent-Plan kan 
daarna haar expertise en ervaring inzetten op andere 
startcolleges en instellingen waar entree onderwijs 
wordt gegeven. Op deze wijze zal de effectiviteit van 
de aan ons toevertrouwde financiële middelen worden 
verhoogd.  

4. Startcollege Zadkine Rotterdam 

Voor Zadkine Rotterdam betekent dit dat (na 3 jaar 
samenwerking) in 2020-2021 de Stichting niet meer 
bijspringt; de 15 studenten vormen het laatste staartje.  

Zadkine heeft het project geborgd in de eigen 
organisatie door een flexibele en duurzame aanpak 
voor passende ondersteuning aan studenten met reken- 
en taalachterstanden. Het zogenaamde Taalrekenpunt 
Rotterdam is met behulp van HBO- en master 
studenten vormgegeven. De ondersteuning in het 
Taalrekenpunt vindt plaats tijdens de reguliere lessen. 
Deze ondersteuning wordt gegeven door de HBO- 
studenten en kan fysiek op school of online 
plaatsvinden. Ook is ondersteuning on demand in 
voorbereiding. Daarbij is een SharePoint omgeving 
ontwikkeld waarin studenten op een snelle en 
efficiënte manier hulpvragen kunnen neerleggen en 

afspraken maken met de TRPunt coaches, dit zijn 
stagiaires voor de lerarenopleiding en een aantal 
docenten van Zadkine. 

Het gaat steeds om Nederlandse taal en Rekenen. Er 
wordt gewerkt aan een samenwerking met RPO 
Rijnmond zodat structureel een grotere pool van 
stagiairs van de Lerarenopleiding kan worden ingezet. 
Ook onderzoekt Zadkine hoe mensen uit de wijk bij 
het TRPunt kunnen worden betrokken. 

De Stichting beschouwt deze ontwikkelingen als een 
mooie spin-off van ons bijles initiatief op het 
Startcollege Zadkine.  

Stichting Talent-Plan is mede-eigenaar van het concept 
en kan dit ook op andere locaties initiëren.  

  
Donateurs 
Zowel lokale als nationale fondsen behoren tot onze 
donateurs. Met een aantal fondsen hebben wij 
inmiddels een duurzame relatie gekregen waarbij wij 
meerdere keren een donatie op aanvraag mochten 
ontvangen. De Stichting heeft in 2020-2021 van 2 
fondsen een aanzienlijke bijdrage ontvangen  

Onze fondsenwerving is door de Covid pandemie 
terughoudend geweest. 

 

Website 
De inhoud van onze website is veranderd en geeft een 
duidelijk inzicht in onze doelen en de wijze van 
werken. Maarten Kroese is onze vaste 
websitebeheerder. Wij streven ernaar om zoveel 
mogelijk informatie te verschaffen omtrent onze 
projecten. 
 
Samenstelling bestuur en 
medewerkers 
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende leden: 
Hans ter Borgh: voorzitter, Rudolph Kroll: 
penningmeester en Rene Strijbosch als lid met 
onderwijskundig profiel.  

Het bestuur is hands on, met korte lijnen. Onze 
uitvoerende activiteiten worden gecoördineerd door 
Rene Strijbosch. Hans ter Borgh neemt de 
fondsenwerving voor zijn rekening. De Stichting 
voldoet aan de voorschriften van de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
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Doelstellingen voor het schooljaar 
2021-2022 
De aandacht zal in de komende jaren blijvend worden 
gericht op de groepsgewijze ondersteuning. Daarbij 
worden onderwijsinstellingen voor een beperkt aantal 
jaren intensief begeleid door de stichting waarna ze 
zelfstandig de onderwijs ondersteuning kunnen 
voortzetten. Het project wordt alsdan overgenomen op 
de school en ingebed in diens organisatie. De Stichting 
trekt zich dan terug. Op deze wijze kan de Stichting op 
een efficiënte en effectieve wijze invulling geven aan 
haar doelstelling.  

Wij hebben voor het schooljaar 2021-2022 de 
volgende doelstelling; de lopende projecten in 
Tilburg, Uden en Dordrecht begeleiden, het project 
Albeda Rotterdam in de 1e jaars uitvoeringsfase te 
brengen en in Eindhoven, Gouda en Nijmegen 
projecten in voorbereiding nemen.  

De mogelijkheden van projecten in andere steden 
onderzoeken; met name in de grote steden waar 
schooluitval onaanvaardbaar groot is. 

Met deze activiteiten denken wij tenminste 100 
studenten te ondersteunen. Wij zijn voornemens om de 
kring van ingehuurde preferred suppliers uit te breiden 
met gekwalificeerde en gecertificeerde bijlesinstituten. 
Kwaliteit en continuïteit zijn belangrijke criteria, 
evenals een toereikend netwerk van werklocaties. 

Financiële positie 2020-2021 
De kaspositie en daarmee het eigen vermogen van de  
Stichting is onveranderd sterk en stelt ons in staat om 
onze toezeggingen en plannen in het volgende jaar te 
financieren. De Stichting voert daarbij een prudent 
beleid. Er worden alleen toezeggingen gedaan als 
daarvoor voldoende middelen in kas zijn.   

De exploitatie vertoont in het schooljaar 2020-2021 
een licht positief resultaat, vooral als gevolg van de 
vrijval van een voorziening. 

De Stichting drijft op betrokken vrijwilligers. Deze 
wijze van organiseren heeft als risico dat de voortgang 

van activiteiten door vertrek van mensen kan 
stagneren. Op dit moment is dit risico niet manifest. 
Integendeel, de vrijwilligers zijn betrokken en 
toegewijd aan het werk van de Stichting. Het bestuur 
blijft niettemin alert op deze kwetsbaarheid en betaalt 
waar noodzakelijk, passende 
vrijwilligersvergoedingen, binnen de fiscale kaders.   

Zonder dat daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, 
is in voorgaande jaren de jaarrekening getoetst door 
Zwanenberg Beheer. Omdat Zwanenberg haar 
dienstverlening beëindigd heeft, is door het bestuur 
beoordeeld of externe toetsing noodzakelijk is. Omdat 
Talent-Plan een kleine ANBI-Instelling is, bestaat er 
geen verplichting om de jaarrekening extern te laten 
toetsen. 

 

Bestuur 
Hans ter Borgh, voorzitter  

Rudolph  Kroll, penningmeester  

Rene Strijbosch, lid met onderwijskundig profiel 
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Balans en Staat van baten en lasten Stichting Talent-Plan 2020-2021 
 

BALANS per 31 juli 2021 
      

ACTIVA 31-07-2021 31-07-2020 PASSIVA 31-07-2021 31-07-2020 

      
bank spaarrekening € 66.673 € 62.667 eigen vermogen € 55.159 € 72.092 
bank betaalrekening € 751 € 6.355 batig saldo € 4.379 -€ 16.933 

      
   voorzieningen € 0 € 6.500 

      
   crediteuren € 0 € 7.348 

nog te ontvangen bedragen   nog te betalen bedragen € 7.886 € 15 

      
TOTAAL € 67.424 € 69.022 TOTAAL € 67.424 € 69.022 

      
      

 
overzicht van baten en lasten periode 1 augustus 2020 - 31 juli 2021 

      
BATEN      
      
giften € 21.100     
eigen bijdragen € 0     
rente € 6     
voorziening studiekosten € 6.500     
totaal € 27.606     
      
LASTEN      
      
studiebegeleiding 2020-2021 € 19.527     
diversen € 517     
bankkosten € 183     
vrijwilligers € 3.000     
kosten voorziening studiebegeleiding € 0     
      
totaal € 23.227     
      
batig saldo 2020-2021 € 4.379     
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KASSTROOM    
1 augustus 2020 - 31 juli 2021    

ONTVANGSTEN      
giften en bijdragen € 21.100     
ontvangen voorschot € 4.900     
rente € 6     
      
totaal ontvangsten  € 26.006    
      
uitgaven studie begeleiding      
uitgaven studie begeleiding € 23.920     
andere uitgaven € 3.684     
      
totaal uitgaven  € 27.604    
      
mutatie banksaldo  -€ 1.598    
      
TOELICHTING      
balans      
Het eigen vermogen van de stichting wordt uitgegeven conform de doelstelling. Zie hiervoor het 
beleidsplan.  
Nog te betalen bedragen: betreft hoofdzakelijk een wegens onderbesteding terug te betalen voorschot, hetgeen 
inmiddels gebeurd is. 
      
baten en lasten      
De giften zijn afkomstig van een drietal fondsen.     
Vrijwilligers krijgen een vergoeding die onder het fiscaal vrijgestelde maximum ligt.   
De vrijval van de voorziening komt voort uit de afwikkeling van het ondersteuningsproject bij het 
Zadkine.  
      
Het positieve saldo van baten en lasten wordt ten gunste van het eigen vermogen van de stichting 
gebracht.  

 


